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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ
НАЗИВ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ И ПРУЖАЊЕ
УСЛУГА НА ЊОЈ „ТРЖНИЦА“ БАЧКА ТОПОЛА

СЕДИШТЕ: БАЧКА ТОПОЛА
АДРЕСА: 24300 БАЧКА ТОПОЛА, КАРАЂОРЂЕВА Бр.6
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 024/715-198//024715 -151
Е-маил:trznicabt@stcable.net
Web:www.trznicabt.co.rs
ПИБ: 101444545
МАТИЧНИ БРОЈ: 08745501
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: БД 37590/2005
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 4799 – Остала трговина на мало изван продавница тезги и пијаца
Број запослених: 6
ОСНИВАЧ: Скупштина општине Бачка Топола

На основу члана 39. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“ број 120/2004, 54/2007, 104/2009,36/2010 и 105/2021) и
Упутства за објављивање информатора о раду („Службени гласник РС“ број 68/2010 и
10/2022- др.упутство) ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
НА ЊОЈ «ТРЖНИЦА» је објавила Информатор о раду 31.март 2022. године.
Информатор је израђен у електронском облику и објављен је на веб презентацији
www.trznicabt.co.rs
За тачност и потпуност података у информатору, правилну израду и објављивање
информатора и његово редовно ажурирање, одговоран је директор јавног предузећа.
Коришћење података из информатора је слободно, а при копирању делова текста из
информатора у документ који се обљављује или представља другим лицима као свој, наводи се
извор информације.
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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

На основу члана 8. Закона о предузећима („Сл.лист СРЈ“, бр,29/96, 29/97, 59/98 и 74/99), члана
4. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл.гласник РС“,
бр.25/2000) члана 4. став 2 Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 16/97 и
42/98) и члана 33. Статута општине Бачка Топола („Сл. лист општине Бачка Топола“.бр.7/2001)
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 20.децембра 2001.године донео
је Одлуку о оснивању ЈП „Тржнице“ .
Органи у ЈП «ТРЖНИЦА» за одржавање пијаце и пружање услуга на њој су:



Надзорни одбор, као орган управљања
Директор, као орган пословођења

Унапређење рада и развоја ЈП «ТРЖНИЦЕ» заснива се на дугорочном и средњорочном плану
рада и развоја. За сваку календарску годину ЈП «ТРЖНИЦА» доноси годишњи програм
пословња.
На планове и програме и из става један и два сагласност даје оснивач.(члан 7. по Одлуци од
20.12.2001. г Скупштине општине Бачка Топла).
Од самог оснивања јавног предузећа пословањем координира директор .
У Јавном предузећу образoвана је Стручна служба Јавног предузећа.
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У Јавном предузећу се образује стручна служба која врши : све стручне,
организационе, финансијске, књиговодствене, административне и техничке послове и
задатке, неопходне за редовно функционисање Јавног предузећа у складу са Законом,
Статутом и другим прописима, који обезбеђује уредно пружањe услуга свим
корисницима.

3. ОПИС ФУНКЦИЈА
3.1. Надзорни одбор
Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине
Бачка Топола, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку
који је утврђен Статутом Јавног предузећа

Репрезентативни синдикат запослених у Јавном предузећу утврђује предлог кандидата
за члана Надзорног одбора из реда запослених и доставља га Скупштини општине Бачка
Топола.Уколико Репрезентативни синдикат запослених у Јавном предузећу утврди да има
више кандидата из реда запослених који испуњавају услове предвиђене одлуком о оснивању
Јавног предузећа, саставља листу са именима и личним подацима кандидата и исту доставља
Скупштини општине Бачка Топола на одлучивање.
Скупштина општине Бачка Топола из реда предложених кандидата од стране
репрезентативног синдиката запослених у Јавном предузећу именује члана Надзорног одбора
из реда запослених у Јавном предузећу, на начин предвиђен за избор осталих чланова
Надзорног одбора.
За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће
услове:
да је пунолетно и пословно способно;
- да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године;
- да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије
обављање је оснивано јавно предузеће;
- најмање три године искуства на руководећем положају;
- да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања;
- да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против
привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера
безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој
реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације програма пословања;
5
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3)
4)
5)
6)

доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;
надзире рад директора;
врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа;
успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске
извештаје и политику управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје Јавног предузећа и доставља их оснивачу ради давања
сагласности;
8) доноси Статут уз сагласност оснивача;
9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност
оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност
оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом,
Статутом и одлуком оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором Јавног предузећа;
13) врши друге послове у складу са законом, овим оснивачким актом, Статутом и
прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности
на директора или друго лице у Јавном предузећу.
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 06.10.2016 године донела
је решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП Тржница Бачка Топола.
Број:02-116/2016-V.
На период од четири године ,почев од 07.10.2016 године именују се из реда оснивача:
1. Изабела Фазекаш,професор географије,Стара Моравица- за председника
2. Ђорђија Звицер,дипл.информатичар, Бачка Топола, за члана
3. Илдико Золцер, дипломирани економиста, Бачка Топола из реда запослених, за
члана.
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 23.12.2020 године донела
је решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈП Тржница Бачка Топола.
Број:02-112/2020-V.
Разрешавају се дужности
1. Изабела Фазекаш,професор географије,Стара Моравица- за председника
2. Ђорђија Звицер,дипл.информатичар, Бачка Топола, за члана
3. Илдико Золцер, дипломирани економиста, Бачка Топола из реда запослених, за члана.
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 23.12.2020 године донела
је решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП Тржница Бачка Топола.
Број:02-113/2020-V.
На период од четири године почев од 24.12.2020 године именују се из реда оснивача:
1. Илија Ковачевић,дипл.инг. пољопривреде.Томиславци - за председника
2. Изабела Фазекаш,професор географије,Стара Моравица, за члана
3. Илдико Золцер, дипломирани економиста, Бачка Топола из реда запослених, за члана.
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3.2. Директор
Радом Јавног предузећа руководи директор. Директор представља и заступа јавно
предузеће и у његово име потписује све правне, финансијске и друге акте. У извршавању
обавеза предвиђених законом и овим статутом директор самостално доноси одлуке и
извршава послове из свог делокруга:
- организује и руководи процесом рада и води пословање Јавног предузећа,
- извршава и организује извршавање одлука Управног одбора,
- припрема и предлаже Управном одбору основе пословне политике, програм рада и
план развоја и предузима мере за њихово спровођење,
- обезбеђује услове за законито пословање и рад и води рачуна о испуњавању обавеза
прописаних законом и другим прописима,
- доноси општи акт којим се утврђује врста и степен стручне спреме и други посебни
услови за рад на одређеном месту,
- доноси одлуку о потреби заснивања радног односа са радником и пријављује
организацији за запошљавање слободна радна места,
- врши избор између кандидата пријављених за заснивање радног односа,
- одлучује о избору радника на радно место са посебним овлашћењима и
одговорностима,
- доноси одлуку о распореду, почетку и завршетку радног времена,
- доноси одлуку о раду дужем од пуног радног времена,
- одлучује о одморима и одсуствима радника,
- утврђује дисциплинску одговорност радника (опомена и новчана казна),
- подноси захтев за покретање дисциплинског поступка за чије вођење он није
надлежан,
- одлучује о удаљењу радника са радног места и из предузећа,
- одлучује о доприносу радника у раду у складу са колективним уговором,
- доноси одлуку о престанку радног односа,
- представља и заступа Јавно предузеће и у његово име закључује уговоре и споразуме,
- даје пуномоћ за заступање Јавног предузећа пред судовима и органима,
- обавезно упозорава орган управљања на незаконите одлуке и друга акта која нису у
складу са законом, планом и програмом рада,
- обезбеђује услове за нормалан рад Управног одбора и других органа,
- врши и друге послове у складу са законом и овим статутом.
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 05.10.2017 године донела
је решење о именовању директора ЈП Тржница Бачка Топола. Број:02-166/2017-V.
Именује се Драгана Огњеновић ,дипл.економиста из Бачке Тополе за директора Јавног
предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола на период
од четири године почев од 11.10.2017 године. Решење са образложењем је објављено у
„Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу Општине Бачка Топола и на
интернет страници општине Бачка Топола.

3.4. Стручна служба
У Јавном предузећу се образује стручна служба која врши : све стручне, организационе,
финансијске, књиговодствене, административне и техничке послове и задатке, неопходне за
редовно функционисање Јавног предузећа у складу са Законом, Статутом и другим прописима,
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који обезбеђује уредно пружање комуналних услуга свим корисницима, тј. како продавцима
тако и купцима.
За извршавање послова и задатака ЈП систематизују се групе послова и задатака како следи :
Главни књиговођа: Наташа Сушић, мастер економиста
Врши све рачуноводствене, статистичке и административно-канцеларијске послове за
потребе Јавног предузећа.
- израђује, у сарадњи са директором, предлог финансијског плана и програма рада
Јавног предузећа,
- иницира и прати набавке основних средстава и ситног инвентара,
- организује прикупљање и обраду документације општег, комерцијалног и
финансијског карактера,
- врши обрачун зарада;
- обрачунава накнаде за чланове Упрваног одбора и за хонорарне сараднике;
- припрема налоге за пренос средстава приликом исплате зарада и осталих трансакција
по налогу директора;
- координира рад Службе и пружа стручну помоћ запосленима;
- ради и друге послове по налогу директора.
Технички руководилац: Ласло Сатмари
-

Организује издавање у закуп тезги и продајног простора којим газдује ЈП»Тржница»
Припрема уговоре о закупу односно коришћенје пијачног и вашаришног простора,
Врши наплату закупнине односно накнаду за коришћење пијачног и вашаришног
простора и других потраживања предузећа
Врши аналитичку евиденцију о уплатама са дневном ажурношћу
Врши књиговодствене послове које му повери главни књиговођа,
Врши набавку мале вредности по одлукама о набавци које издаје дирекдтор
предузећа,
Врши благајничке послове,
Води потребне евиденције о инвентару и стању средстава,
Координира рад запослених на пословима одржавања чистоће(хигијеничари )
Обавља и друге послове по налогу директора.
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4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Рад Јавног предузећа је доступан јавности у складу са одредбама Закона и других
прописа из делатности Јавног предузећа, а у циљу постизања квалитета у обављању делатности
која је у функцији задовољења корисника услуга на територији Општине Бачка Топола.ЈП
Тржница поступа у складу са чланом 15. И чланом 16. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 120/2004, 54/2007,
104/2009,36/2010 и 105/2021).
Адреса за пријем поште: Бачка Топола, Карађорђева бр.6
Адреса за пријем електронске поште: trznicabt@stcable.rs
Радно време: од 7-15h.
Лице овлашћено за поступање по захтевима за сободан приступ информацијама од јавног
значаја: Наташа Сушић,024/711-329, trznicabt@stcable.rs
Пријем странака се обавља уз претходну најаву и договор,писменим или усменим путем.

5. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Надлежности, овлашћења и обавезе описана је у поглављу 3.

6. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
Јавно предузеће примењују законе и подзаконске акте Републике Србије, Одлуке и друге акте
Аутономне Покрајине Војводине и Општинске одлуке и друге опште акте донете од стране
Скупштине општине приликом извршавања послова из своје надлежности. Општи акти јавног
предузећа су Статут и други општи акти. Други општи акти су правилници, одлуке и
Пословници.

 Одлука о Оснивању јавног предузећа од стране Скупштине Општине Бачка











Топола
Статут ЈП „Тржница“ усвојен од стране Скупштине Општине Бачка Топола
Одлука о пијацама донешена од стране Скупштине Општине Бачка Топола
Пијачни ред за мешовите пијаце
Пијачни ред за сточне пијаце
Пијачни ред за одржавање вашара
Правилник о давању у закуп пијачних тезги и места на вашару
Појединачни Колективни уговор ЈП„Тржница“ Бачка Топола
Кодекс понашања запослених у ЈП „Тржница“ Бачка Топола
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних
места ЈП за одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола
Акт о процени ризика за радна места и у радној околини, допуну Акта о процени
ризика и са конкретним мерама за безбедност и здравље на раду у словима
ванредног стања и превенције и заустављања ширења заразе корона вируса
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 Правилник о заштити од пожара
 Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања ЈП“Тржница“ из Б. Тополе
 Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за лице које












примењује правилник за микро и друга правна лица
Правилник о организацији и спровођењу пописа (инвентарисања)
имовине,потраживања и обавеза ЈП“Тржница“ Б.Топола
Правилник о ближем поступку јавних набавки у ЈП „Тржница“ Б.Топола
Правилник о раду Надзорног Одбора у ЈП“Тржница“ Бачка Топола
План мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести Covid-19
изазване вирусом Sars COV-2.
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање
појаве ширења епидемије заразне болести (Сл. Гласник РС“ бр.94/2020
Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег
односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. Гл. РС“
бр,36/2016);
Статут општине Бачка Топола,
-Одлуке о променама оснивачког акта ЈП Тржница“
Статут ЈП Тржнице
Посебан Колективни уговор за ЈКП („СЛ.Гл.РС“бр. 27/2015,36/2017,5/2018 и
94/2019)
Појединачни Колективни уговор у ЈП Тржница“.,

 Одлуку о именовању лица у ЈП“Тржница“ за праћење и спровођење мера
превенције ширења заразе вируса Covid-19


Законом о Комуналним делатностима ("Сл.гласник РС" бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018)



Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.119/2012, 15/2016 и 88/2019)



Законом о раду ("Сл.гласник РС" бр.75/2014;13/2017,одлука УС, 113/2017 и 95/2018 –
аутентично тумачење)



Законом о порезу на доходак грађана ("Сл.гласник РС бр.24/01, 80/02,135/04, 62/06,
65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13исправка, 108/13, 57/14, 68/14 - др.закон и 112/2015,5/2016,7/2017,113/2017 и
7/2018)усклађен дин. Износ.,95/2018 и 4/2019-усклађени дин. Износ)



Законом о порезу на додату вредност ("Сл.гласник РС" број 84/2004, 86/2004- исправка,
61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014-др.закон , 142/2014 и
83/2015,5/2016,108/2016,7/2017,113/2017,13/2018 30/2018 4/2019 усклађени дин.
Износ и 72/2019 усклађени дин. Износ и 8/2020 усклађени дин. Износ)



Уредбом о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима
("Сл.гласник РС" бр.27/2014 и 95/2018)



Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл.гласник РС" бр.93/12)
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Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
("Сл.гласник РС" број 68/15, 81/2016 одлука УС и 95/2018)

 Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС" број 113/13, 21/14, 66/14,
118/14, 22/15,59/15 и 62/2019)

 Законом о трговини (Сл.гласник РС" број 53/2010, 10/2013 44/2018 и 52/2019)
Правилником о минималним техничким условима за обављање промета робе и
вршењу услуга у промету робе ("Сл.гласник РС" бр.47/96, 22/97, 6/99, 99/05,
100/07, 98/09 ,62/2011)

 Закон о измирењу обавеза у комуналним трансакцијама („Службени гласник РС“
бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/2019)
 Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“ бр 36/2009, 88/2010,
14/2016 и 95/2018)
 Закон о облигационим односима (Сл.лист СФРЈ“,БР.29/78,39/85,45/89-одлука
УСЈ у 57/89,“Сл. Лист СРЈ“,бр.31/93 и „Сл.лист СЦГ“, БР.1/2003- Уставна повеља).


Закон о привредним друштвима СЛ. Гласник РС» бр.36/2011,99/2011, 83/2014-др.Закон
5/2015,44/2018,95/2018 и 91/2019); и др.

7. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАНИ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
Услуге које пружају Јавно предузеће произилази из њених надлежности. Регистрована
делатност ЈП“Тржнице“ је трговина на мало на тезгама и пијацама:4799- трговина на мало
изван продавница; туристички смештај у домаћој радиност; ресторанске услуге; складишта и
стоваришта и приређивање сајмова и изнајмљивање некретнина. У оквиру регистроване
делатности ЈП Тржница обавља послове издавања у закуп односно коришћење пијачних тезги и
пијачног простора,вашаришног просора и простора сточне пијаце, те издаванја у закуп односно
коришћење пословних просторија.
ЈП“Тржница“ у склопу регисроване и поверене делатности , врши и одржавање и
управљање паркинг просторима који се наслањају на северни и јужни део пијачног простора и
у употреби су пијачног и вашаришног простора.
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8. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
Путем лицитације у месецу децембру се врши издавање пијачних тезги а лицитацијом
у мају месецу врши се издавање вашаришног просора и простора сточне пијаце. Склопљени
уговори о извршеном закупу воде се у посебном регистру . У уговору су наведени сви битни
елементи о кориснику услуге, предмет и намена закупљеног простора као и категорија
производа који се продаје и обавезу корисника да ће се придржавати прописног пијачног реда.
Уговор је сачињен у складу са одлуком Скупштине општине Бачка Топола и
Правилником «Тржнице» и у складу са Законом,Одлукама , Правилницима и другим правним
актима који регулишу трговину на пијацама.

9. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
Јавно предузеће стиче средства за финансирање, односно обављање своје делатности
из следећих прихода и извора: трговина на мало изван продавница; ресторанске услуге;. У
оквиру регистроване делатности ЈП Тржница обавља послове, те издавања у закуп односно
коришћење пословних просторија.
 издавања у закуп односно коришћење пијачних тезги и пијачног простора,
 издавања у закуп вашаришног просора и простора сточне пијаце,
 складишта и стоваришта и приређивање сајмова и изнајмљивање некретнина
 из кредита,
 из других законом и другим актима утврђених извора и прихода,
Укупан приход са 31.12.2021.године је износио 15.253 хиљ. динара , док су укупни
расходи 13.150 хиљ. динара. Остварен је позитиван пословни резултат у износу од 2.103
хиљ.динара.

10. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА
За запослене:
-Зараде запослених исплаћиване су на основу одлуке Оснивача ЈП Тржнице о
дозвољеној маси средстава за зараде за наредну годину и на основу критеријума утврђеног
Појединачним колективним уговором ЈП «Тржница» ,Бачка Топола.
У предузећу има 6 запослених,структура запослених по полу од 2013 па до 2021 године је иста
а то су: три особе женског пола и три особе мушког пола.
Немемао запослених са категоријом- инвалида.
За Надзорни одбор:
Накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора исплаћиване су на основу Одлуке
Скупштине Општине о утврђивању висене накнаде за рад члановима Надзорних одбора Јавних
предузећа чији је оснивач Општина Бачка Топола од 27.06.2013. заведено под бројем : 12126/2013-V .
Надзорни одбор је у 2021 године заседао 10 пута.
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Предузеће није имало трошкова око стручног усавршавања нити трошкова за службена
путовања.

12. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Основна средства ЈП «Ттржница» има следеће вредноси на дан 31.12.2021. године:
1. Набавна вредност:
15.055 хиљ. динара
2. Исправка вредности: 13.2099 хиљ. динара
3. Садашња вредност
1.846 хиљ. динара.

13. ЧУВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА

Место и начин чувања информација у Општинској управи Бачка Топола регулисано је
Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“ број
80/1992) и Упутством о канцеларијском пословању („Службени гласник РС“ број 10/1993 и
14/1993).Информације се заводе путем аутоматске обраде података.
Архивска грађа-носачи информација се чувају у архивским кутијама-регистраторима од
картона. Сређују се по редном броју,распоређује по години настанка.
Регистратурски материјал који је настао у текућој години уписује се у архивску књигу, која
представља начин чувања података архивске грађе односно носача информација.
Архивски материјал се чува у просторијама јавног предузећа.

14. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА О ПОСЕДУ
Административни сараданик прима све поднеске, и чува решене предмете у складу са
важећим прописима.
Решења, уговори о пружању услуга, о закупу пословног простора, о закупу пијачног
места и тезги , обавештења и остала документација( записници са седница Управног и
Надзорног одбора ЈП „Тржница“ Бачка Топла,, ,одлуке) чувају се у просторијама предвиђеним
за то (архива) или у оквиру електронских база података у просторијама ЈП „Тржнице“ Бачка
Топола ,Карађорђева бр.6.

15. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ЈЕ ОМОГУЋЕН ПРИСТУП
Лицима која имају правни интерес омогућава се увид у списе предмета код
административног сарадника у складу са важећим прописима.

16. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА
Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од
јавног значаја у јавном предузећу је :Наташа Сушић,024-711329. Надлежни руководилац јавног
предузећа је директор сходно чл. 38. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја.
Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја тражилац
информација може поднети писменим путем или га може саопштити усмено. Захтев се
подноси
Јавном предузећу. Адреса за пријем поште:Бачка Топола, Карађорђева
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бр.6

Свако може поднети захтев за приступ информацијама од јавног значаја. Зхатев мора
садржати назив органа власти,име презиме контакт особе,односно назив и адресу
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тражиоца,контакт телефон који је активан, као и што прецизнији опис информације која се
тражи. Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене
информације.Усмени захтев тражиоца се сачињава уз записник при чему се такав захтев уноси
у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет пимено.Приступ
информацијама се може остварити увидом у документацију и достављањем копије
документације.Предузеће је дужно да да поступи по захтеву без одлагања, нај дуже у року од
48 сати, 15 дана или до 40 дана у зависности од врсте тражене информације. Предузеће
јеобавезно да омогући приступ информацијама или да донесе решење којим захтев одбија из
разлога који су одређени Законом.
Подносилац захтева има право жалбе,односно право да покрене управни спор против
решења државног органа, као и у случају даорган бити удовољи захтеву нити донесе решење
којим се захтев одбија. Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене
управни спор, на закључак којим се захтев тражиоца одбацује као неуредан.
Поступање по захтеву за остваривање права на приступ информацијама од јавног
значаја Предузеће врши у складу са чланом 16.Зкона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја („Сч.Гласник РС“, бр. 12/2004,54/2007,104/2009,36/2010 и 105/2021). Захте за
приступ информацијама од јавног значаја се може поднети на приложеном обрасцу.
Директор ЈП „ Тржница“
Драгана Огњеновић дипл.ецц
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